
Informācija par SIA “Rīgas ūdens” dalībnieku sapulcēm 2022.gadā 

Protokola Nr. Datums Darba kārtība Lēmumi 

1 21.01.2022. 1. Par atļauju slēgt līgumus ar 

potenciālajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem par 

ūdensvada ievada vai kanalizācijas 

izvada izpirkšanu 

1) Atļaut SIA “Rīgas ūdens” slēgt līgumus ar potenciālajiem ūdenssaimniecības 

pakalpojumu lietotājiem par ūdensvada ievada vai kanalizācijas izvada 

izpirkšanu saskaņā ar Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 9. panta otrās 

daļas 4. punktu, kas satur aizdevuma līguma elementus, atbilstoši SIA “Rīgas 

ūdens” valdes 22.12.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.1/2021/99) un padomes 

30.12.2021. sēdē (protokols Nr. 2.4.5/2021/27) apstiprinātajā ziņojumā 

norādītajiem nosacījumiem. 

2 24.03.2022. 1. Par padomes locekles Daces Ljusas 

amatu savienošanu 

1) Izskatot Daces Ljusas 28.02.2022. iesniegumu, kurā, pamatojoties uz likumu 

“Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” lūgts atļaut 

savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar padomes locekļa amatu 

Vidzemes augstskolā, un ievērojot, ka: 

– saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7. panta piekto daļu publiskas personas kapitālsabiedrības 

padomes loceklis var savienot valsts amatpersonas amatu ar citu amatu, 

uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildi, ja šī savienošana nerada 

interešu konfliktu un ir saņemta tās valsts amatpersonas vai koleģiālās 

institūcijas rakstveida atļauja, kura attiecīgo personu iecēlusi, ievēlējusi vai 

apstiprinājusi amatā; 

– Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 

(turpmāk – Kapitālsabiedrību pārvaldības likums) 66. panta pirmās daļas 

4. punktā noteikts, ka lēmumu par padomes locekļa ievēlēšanu amatā 

pieņem dalībnieku sapulce. Līdz ar to Sabiedrības dalībnieku sapulce ir 

institūcija, kas saskaņā ar likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts 

amatpersonu darbībā” 7. panta piekto daļu ir kompetenta sniegt minēto 

atļauju; 

– saskaņā ar publiski pieejamo informāciju Vidzemes augstskola ir 

atvasināta publiska persona, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas 

pakļautībā. Atbilstoši Vidzemes augstskolas padomes darbības uzsākšanas 

nolikuma 1.4. punktam padome ir koleģiāla Vidzemes augstskolas 

augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par Vidzemes augstskolas 

ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina 



Vidzemes augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā 

noteiktajiem mērķiem. Minētā nolikuma 2. sadaļā noteikta Vidzemes 

augstskolas padomes kompetence, tai skaitā noteikts, ka padome apstiprina 

Vidzemes augstskolas attīstības stratēģiju un pārrauga tās ieviešanas 

progresu, apstiprina budžetu, finanšu plānu un gada pārskatu, politikas, 

kurās definēti Vidzemes augstskolas pārvaldības procesi un to darbības 

vispārīgie principi, noteikts, ka padome pārrauga Vidzemes augstskolas un 

valsts sadarbības un finansēšanas līguma darbību, iekšējās kontroles un 

risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskata to atbilstību un darbības 

efektivitāti, pēc Vidzemes augstskolas rektora priekšlikuma lemj par 

Vidzemes augstskolas struktūrvienību izveidošanu, reorganizāciju un 

likvidāciju, dalību komercsabiedrībās, nodibinājumos un biedrībās, 

investīciju piesaisti, kredītsaistībām u. c.; 

– saskaņā ar Kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 107. panta pirmo daļu un 

Komerclikuma 291. pantu padome ir kapitālsabiedrības pārraudzības 

institūcija, kas pārstāv dalībnieka intereses sapulču starplaikā un uzrauga 

valdes darbību. Komerclikuma 298. pantā noteikts, ka padomes sēdes 

sasauc ne retāk kā reizi ceturksnī; 

– atbilstoši Rīgas domes 01.03.2011. saistošo noteikumu Nr. 114 “Rīgas 

valstspilsētas pašvaldības nolikums” 3. pielikuma 3. punktam Sabiedrība 

sniedz sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus, nodrošinot no 

likuma “Par pašvaldībām” 15. panta pirmās daļas 1. punktā un 

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. pantā minētajām funkcijām 

izrietošo uzdevumu izpildi; 

– saskaņā ar Rīgas domes 21.08.2020. iekšējo noteikumu Nr. 4 “Rīgas 

pilsētas pašvaldībai piederošo kapitāla daļu un kapitālsabiedrību 

pārvaldības kārtība” 25.1. apakšpunktā noteikto padome savu darbu 

organizē saskaņā ar padomes reglamentu, kura apstiprināšanai ir 

nepieciešama iepriekšēja dalībnieku sapulces piekrišana, un padomes 

darba grafiku (kalendāru). Sabiedrības padomes reglaments apstiprināts 

Sabiedrības 26.11.2020. dalībnieku sapulcē (protokols Nr. 7). Atbilstoši 

Sabiedrības padomes reglamenta 2.1. apakšpunktam Sabiedrības padome 

notur sēdes pēc vajadzības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī; 



– D. Ljusa iesniegumā apliecina, ka Vidzemes augstskolas padomes locekļa 

amata ieņemšana neietekmē Sabiedrības padomes locekļa amata 

pienākumu veikšanu un nerada interešu konfliktus; 

– atbilstoši likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” vispārīgajam regulējumam valsts amatpersona pati ir atbildīga par 

interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu 

ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz dalībnieku sapulces doto atļauju savienot 

amatus, D. Ljusai ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta 

iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām un atturēties 

no šādu darbību veikšanas, ja, pildot pienākumus, pastāv iespēja, ka D. 

Ljusa var nonākt interešu konflikta situācijā, par to informējot kapitāla daļu 

turētāja pārstāvi; 

– izvērtējot Sabiedrības un Vidzemes augstskolas darbības jomas, secināms, 

ka D. Ljusas iesniegumā minēto amatu savienošana interešu konfliktu 

nerada, kā arī nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām 

un nekaitēs valsts amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai, 

pamatojoties uz likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu 

darbībā” 7. panta piekto daļu un 8.1 pantu, atļaut Dacei Ljusai (personas kods: 

[..]) savienot SIA “Rīgas ūdens” padomes locekļa amatu ar Vidzemes 

augstskolas padomes locekļa amatu. 

2. Par pilnvarojuma līgumu ar 

padomes locekļiem grozījumiem 

1) Apstiprināt un parakstīt vienošanos pie pilnvarojuma līgumiem ar SIA “Rīgas 

ūdens” padomes locekļiem (pielikumā). 

3. Par iepriekšēju piekrišanu SIA 

“Rīgas ūdens” iekšējā audita plāna 

2022. gadam apstiprināšanai 

1) Piekrist SIA “Rīgas ūdens” iekšējā audita 2022. gada plāna (pielikumā) 

apstiprināšanai. 

 


